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Тема уроку:  Слово і контекст. Залежність значення слова від контексту. 

Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність 

 

Мета (формування компетентностей): предметні: розкрити взаємозв'язок слова і 

контексту, показати залежність значення слова від контексту; ключові: розвивати 

лінгвістичне мислення, творчі здібності; комунікативні: у мовленні враховувати 

залежність значення слова від контексту; інформаційні: навчити обробляти та 

раціонально використовувати інформацію; загальнокультурні: вдумливість і 

відповідальність у вживанні слів у контексті.  

 

Матеріали до уроку 

1. Опрацюйте ст. 18 - 19 у базовому підручнику : Українська мова (рівень 

стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. серед. освіти / Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2018. – 208 с. 

2. Законспектуйте матеріал до уроку в робочому зошиті (ОСНОВНЕ): 

 

1. Організаційний момент 

 

2. Актуалізація опорних знань 

 Перевірка домашньої роботи 

 Фронтальне опитування 

 Що таке лексикологія? 

 Що таке лексикографія?   

 Що називаємо лексичним знанням слова?   

 Назвіть норми української мови. 

 

3. Повідомлення теми, мети і завдання уроку 

4. Пояснення нового матеріалу 
Сьогодні ми поговоримо про слово і контекст, про те, як змінюється значення слова 

залежно від контексту. А також з’ясуємо лексичну сполучуваність слів. 

 

Лінгвістичні міркування 
У зв’язку з чим одне й те саме слово вживається в різних значеннях?  

Запишіть речення і поясніть значення виділених слів. 
1. Вони придбали нову ванну.  

2. Товариш регулярно приймає холодні ванни.  

3. Сонячні ванни корисні в міру. 

 

 

 



Слово — мовна одиниця, що являє собою звукове вираження поняття про предмет або 

явище об’єктивного світу. 

  

Контекст (лат. — тісний зв’язок, з’єднання) — уривок тексту із закінченою думкою, 

який дає змогу точно визначити смисл окремого слова або виразу, що входять до 

цього лінгвістичного оточення. 

 

Конкретне значення багатозначного слова виявляється в контексті, тобто в 

сполученні його з іншими словами. Правильно побудований контекст усуває 

багатозначність слова і, отже, не породжує двозначності. У кожному окремому 

контексті багатозначне слово вживається з якимись одним значенням. Одне із значень 

багатозначного слова є прямим, а всі інші — переносними. Пряме значення для слова 

є первинним, а переносні значення вторинними. Сприйняти слово в єдино 

потрібному зараз значенні допомагає контекст. Саме контекст дає змогу визначити 

точне лексичне значення окремого слова чи вислову, що входить до його складу. Поза 

контекстом слово може мати інше (або інші) значення.  

Розуміння лексичного значення слова у всьому багатстві його відтінків — 

важлива умова правильного його вибору. Однак цієї умови недостатньо. Треба знати 

не тільки значення слова, але й те, як з'єднуються слова в мовленні.  

 

Лексична сполучуваність слова — це його здатність вступати в сполучення з іншим 

словом. Лексична сполучуваність — закон мови, дотримання якого є обов'язковим. 

Правила сполучуваності слів визначаються трьома чинниками:  
 логічна вмотивованість  

 граматична структура мови  

 мовна традиція 

 

 сполучатись одне з одним можуть лише ті слова, які називають предмети, 

явища, дії, ознаки, що перебувають у певних зв’язках.  

Наприклад, можна сказати піднесений настрій, читати книгу, розв’язати 

приклад, але не можна вживати словосполучення піднесений вареник, читати 

картину, пити приклад, оскільки такі вислови позбавлені будь-якої логіки.  

 

Для кожної мови характерна вибірковість у сполучуваності слів, тому нерідко та 

сама ситуація в залежності від ключового слова оформляється через різну 

сполучуваність. Наприклад: одягти пальто (сукню, сорочку, рукавиці, будь-який 

предмет одягу), але взути черевики (чоботи, будь-який предмет взуття). Така 

закріпленість сполучуваності особливо притаманна прикметникам. Наприклад: 

коричневий колір передається різними лексемами в залежності від пояснюваного 

слова: коричневе пальто, карі очі, каштанове волосся.   

 

5. Практичне опрацювання матеріалу  

Вправа 1. У кожному словосполученні виберіть із дужок і запишіть 

нормативне слово. Із двома записаними словосполученнями (на вибір) 

складіть речення. 

Екзаменаційний (квиток, білет), (ставити, задавати) питання, пояснити 

написання (будь-якого, любого) слова, (відкрите, відчинене) вікно, найвища 



(точка, крапка) Карпат, (домогтися, добитися) згоди, (переводити, перекладати) 

з англійської мови, науковий (робітник, працівник), написати (оголошення, 

об’яву), (тісна, щільна) дружба, більша (частина, половина) класу, мчати (на всіх 

парах, щодуху), (замовити, заказати) обід. 

   

Вправа 2 Виправте помилки у поданих словосполученнях  
• Носитися по майданчику  

• Отримати побічні завдання  

• Підводити підсумки  

• Розкрити рота  

• Приймати участь  

• На протязі тижня  

• Виключити світло  

 

Вправа 3 Запишіть речення, вибираючи з дужок доречні слова 

1. Щоб грамотно та вправно спілкуватися, необхідно (протягом, на протязі) усього 

життя (здобувати, набувати) все нові і нові мовні знання. 

2. Корисно (брати, приймати) участь у мовних конкурсах, (стежити, слідкувати) за 

виданнями нових словників і посібників. 

3. Для того, хто безперервно (збільшує, поповнює) знання, мова не буде 

таємницею за (десятьма, сімома) печатями. 

 

 

 

Домашнє завдання 

1. Базовий підручник, ст. 18 - 22; впр. 2, 3 

2. Вправа «Я-редактор». Прочитайте речення. Визначте порушення 

норм літературної мови. Запишіть відредаговані речення. 

У вересні-місяці до нашого класу прийшов новачок. Хоч знань із мови йому 

явно не хватало, займатися навчанням він не збирався. Вияснилося, що за 

словом у кишеню він не лізе. Від його дотепів всім часом ставало не по собі. 

Надія Миколаївна, яка являється вчителькою української мови, від деяких його 

висловів мало не втрачала свідомість. 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 
trixy139@gmail.com 

або за номером 0637234778 у Viber, Telegram 

 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та номер уроку. 

mailto:trixy139@gmail.com

